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”Medicinsamtaler på apotek med fokus på implementering af lægemiddelbehandling hos etniske 
minoriteter med type 2-diabetes”. 
 
Der er brug for din og dit apoteks hjælp. Vi skal udvikle og afprøve materialer og modeller til levering af medicin- og 
compliancesamtaler i et nyt projekt.  
 
Vi har brug for hjælp fra tre apoteker, der:  

 

• Har mulighed for rådgivning på mindst to forskellige ikke-vestlige sprog 

• Har stor erfaring med levering af medicin- og compliancesamtaler  

• Ligger i et område med høj forekomst af patienter med type 2-diabetes, som har etnisk minoritetsbaggrund, 
og som har svært ved at tale og forstå dansk  

• Ligger i Region Sjælland. 

   
Pharmakon, Steno Diabetes Center Sjælland og Danmarks Apotekerforening står bag projektet. Formålet med 
projektet er at støtte apotekets levering af medicin- og compliancesamtaler til patienter med type 2-diabetes, som 
har etnisk minoritetsbaggrund, og som har en sprogbarriere. Det sker ved først at udvikle et materiale til levering af 
medicin- og compliancesamtaler til målgruppen sammen med tre apoteker, som efterfølgende afprøves på de tre 
apoteker. Vi skal også afprøve to modeller for kommunikationen i medicin- og compliancesamtalerne for at 
imødekomme den sproglige barriere. 

 

 
Figur 1 Overblik over interventionen i projektet 

 

Hvad får dit apotek ud af at deltage?   

 

• Et samarbejde med Steno Diabetes Center Sjælland og evt. lokale praktiserende læger om levering af 

medicin- og compliancesamtaler 

• Mulighed for at give input til materialet, der skal udvikles i projektet  

• Mulighed for at tilbyde patienter medicin- og compliancesamtaler på deres modersmål  

• Viden om, og praktisk erfaring med, levering af medicin- og compliancesamtaler til målgruppen 

• Løbende sparring om projektet med Pharmakon  

• En videnskabelig artikel om resultater fra projektet 

• Tilbud om at deltage i et webinar, hvor resultaterne bliver præsenteret 

• Apoteket bliver honoreret med 7.125 kroner ved gennemførsel af projektet. 
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Hvad indebærer det at deltage? 

• Indgåelse af en skriftlig samarbejdsaftale med Pharmakon  

• To af dine apoteksansatte (to farmaceuter eller en farmaceut og en farmakonom):  

• Deltager i et fokusgruppeinterview sammen med fire andre apoteksansatte og giver input til materialet  

• Giver skriftlig feedback på det udviklede materiale 

• Deltager i et opstartswebinar 

• Afprøver det udviklede materiale til levering af medicin- og compliancesamtaler til mindst 10 patienter i 

målgruppen (april-juni 2020) 

• Indrapporterer oplysninger om de leverede medicin- og compliancesamtaler til Pharmakon 

• Deltager i telefonmøder, hvor apotekerne erfaringsudveksler, hver 14. dag i afprøvningsperioden  

• Deltager i en afsluttende evaluering i form af et fokusgruppeinterview med fire andre apoteksansatte. 

 

 
Hvis dit apotek gerne vil deltage 
Hvis dit apotek ønsker at deltage, skal du melde dig til via følgende link senest den 12. februar. Du får hurtigst 
muligt besked, om dit apotek er blandt de udvalgte deltagere.  
 
Yderligere information 
 
Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at skrive eller ringe til Mira El-Souri, e-mail: 
mso@pharmakon.dk, telefon: 4820 6162 
 
Vi glæder os til samarbejdet. 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HN3KUCJlwESFacnc-YWfAeTxramoj5FBsF3Jv9fAjd9UM0VSMlJVTURCUUFZNElWSjAwMkpGQk8yUS4u
mailto:mso@pharmakon.dk

